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החנוך אגף ע״י מוכר מוסד
ההרשמה

 תיכון ביים מחלקות שבע לגומרי תשי״ב הלימודים לשנת
 באולם — חג לימי פרם 7.30 עד 6.30 משעה ערב־ערב

.36 נורדון רח׳ תל־אביב, — צ׳מרינסקי
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 :חדשים קורסים 2 נפתחים בספטמבר, 16 א׳, ביום
 בבוקר 12—11מ־ למתקדמים )2 בבוקר 11 —10מ־ למתחילים,

פגרים. אחדים מקומות ישנם
ליום (סרט בערב 8—4 ,12-9 משעה הערב לשעורי גם והרשמה
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 מתפרסמים שהחלו העלילות סיפורי כל בין
 לישראל דה־קרלו, איכון של בואה עם מייד
 לכינוסן שבאו ויצ״ו, נשות עם מפגשה בלס

 על עטו צלמים עשרות כאשר בירושלים.
 רגזו לוד, התעופה בשדה הוליבוד כוכבת

מע פטום באותו שהגיעו ויצ״ו, נשות כמה
 הלב תשומת חוסר על התלוננו לים, בר

 בשביל דה־קרלו עשתה ״מה תמהו: אליהן,
ישראלי״
ב להתחשב לא החליטה גרדנר אווה

 שת־ ייתכן כי לסקרנים שהסבירה אחר איש.
הוסי שלא, ריתכן סינטרה לפרנק נשא
 הסרטים מפיק־ לא אותי. ידריך לא ״איש פה:
 לכסח זקוקה אינה אף היא העיתונות.״ ולא
 לי אין אותי. משעמם ״המשחק פרסום: או

 מזכירה להיות אוכל תמיד הלא בכסף. צורך
 הכל. לא זה בקולנוע. אסתפק לא אני טובה,

הפשוטים.״ בחיים רוצה איי
 סינטרה, פרנק מחזרה, הסביר בינתיים

 גטו קבלת עד השבועות, ששת את המבלה
 לקח לא כי לילה, במועדון בזמרה מאשתו,
 לי כאבה ״בטני להתאבד: כדי שינה, גלולות

 עצמי באיבוד עניין כל לי אין הכל. זה קצת,
לדעת.״

 הגיעו היוורט ריטה של הדין עורכי
 בין גט תביעת הגישו המשפט, בית לפני

סלמון לעדי חאן קנסינו מרגריטה
אן  ״רוחנית אן קיצונית, אכזריות בגלל ח

לאופייה.״

קומו ספקיה: מאמריקה. החבילות* מקבלי
ובארגנטינה. בקנדה יהודיים ניסטים

 נחז פתרון בן־גוריון דוד מצא לבסוף
מנ מידי כמתנה שקיבלה העודפת, למכוניתו

 מסרה הוא בחיפה. קייזר־פריזר מפעל הל
העב האוניברסיטה בוגרת רעננה, לבתו
 המפורסמת, אביה במכונית נהגות שלמדה רית,
.1000 ים

הטובוות המתנות
 סאן- ועידת שנמשכה השעות 48 משך

 יפאן, עם השלום חוזה לחתימת פרנציסקו
בהתנגדו הרוסי גרומיקו אנדריי התבלט

 שערכה הפנים מקבלת כנראה, התרכך, לא תו.
 (אליה הרכבת תחנת ברציף אחת זקנה לו

שה מיוחדים, קרונות בשני מניו־יורק הגיע
 שושנים זר לו בהגישה מלוויו) 39 את סיעו

 הזז־ של המהיר סיומה על־ידי אולם אדומות.
 הסוד הסובייטי, לאוצר זר מטבע חסך עידה,

 התארוזות שכר ליום, לירות מאה בתשלום פק
סאן־פרנציסקאי. עשיר בארמון

 וקוריאה או״ם נציגי בין האחרונה בפגישה
 הקוריא־־ת, המשלחת ראשי התעצבן בקייסונג

בהש : ביותר איל נאם לייטנט־ג׳נרל
 הצליח לא האדום הכוכב בגפרורי תמשו

 מציתו. בעזרת לא גם סיגריותיו, את להבעיר
 המשלחת חברי בגפרורי שימוש :הפתרון

 החרושת בתי פועלי איגוד ראש האמריקאיים.
 ארגז(הבו־ שיגר אמריקאית בעיירה לגפרורים

לג אויר בדואר גפרורים קופסות) 2500 כיל
שב ו״ייתכן האישי לשימושו איל, נאם נרל

או״ם)״״ (של האור את הגגרל יראה עזרתם

בלוד דה־קרלו איכץ
? ישראל מוען היא עשתה נזה

 מכונית את הלביש רומרו שקייזר אחר
ל הובא אחרת, מכונית סביב שלו הקאדילק

 להוכיח הצליח לא בהוליבוד, המשטרה תחנת
 כמבחן נכשל הוא שיכור. אינו כי לשוטרים
הח נהג מכל התובעת האמריקאית המשטרה

לס בלי ישר קו לאורך להלך בשכרות שוד
ממנו. טות

כאשא, אל-נחאס מוצטפה כאשד
 החליט מצרים, של ד5ה־ בן ממשלתה ראש

 ובלבד המלך מרות את לקבל שעברה בשנה
 מצאה ימיו לשארית ממשלה ראש להישאר
 מנהיגה, את להנות שיטה אל־וופד, מפלגתו,
רש פגים לקבלות בצאתו ימיו: את להנעים

הנוש אנשים קבוצת המפלגה שוכרת מיות,
מאושרות. המחייך אל־נחאם, ידי את קים

 אל-נחאם, זיינם אשתו, נראית בינתיים
 שר עם מסתובבת שנים, 35ב־ ממנו הצעירה

 מוח אל־דין, פראג׳ פואד והאוצר, הפנים
 קאהיריים לילה במועדוני בהופיעם אל־מפד.

 אינם האורות, נכבים צדדית), כניסה (דרך
 מאחורי להתיישב מספיק שהזוג עד נדלקים
מסתירה. דקלים שורת

באנג הפרוססטנסים של הלאומי האיגוד
הס בו שתור. יום־ששי עת, כתב פרסם ליה
 צוללת לטביעת האמיתית הסיבה את ביר

 ביקור בפרס: הנפט משבר בתמזה, בריטית
 דוכס פילים, ובעלה אליזכט הנשיפה
 פיוס הקאטולי, האפיפיור אצל אדינבורג,

זאת. שנה באביב ,12ח־
 בביקורם המיטו בלבד המלכותי הזוג לא אך
 דוגלם אחד, אמריקאי גם עמם. על שואה

 את שנה לפני לקבל שהסכים מק־ארתוד,
 הביא בכתב-ידו, חתומה האפיפיור תמונת

המז מפיקוד הדחתו — אישי אסון עצמו על
הרחוק. רח

 גם נצסרפה האספקה מצוקת גבור עם
שבבת אל וילנסקה, אפונר מק״י, ח-בית

 בישראל, שביקרה שוויציים צליינים קבוצת
מה עתיק, שעון לו שלחה מדריכה, את זכרה
 שם זהב. מחוגי ובעל עץ עשוי ,18ר,־ מאה

 ליב יהודה הרם הדתות, שר : המדריך
מימון. הכהן

 מתוזך ברנדוט, פולקה יומן בהתפרסם
 ירוש־ הספר, הכיל בירושלים, שנרצח או״ם

 :ביניהם במרחב. אישים על ציונים ליטה,
לצ וראוי אינטליגנטי אדם — שרת משה

 המודם שולחן ליד אך בחינות, מכמד, יון
ודוגמאטי. גמישות נטול הוא

תי של חלקו היה טוב יותר א  אל־קאר־ פ
 במלחמת הערבי השחרור חיל מפקד קג׳י,

 את לגנוב ניסו שאלמונים אחר : ישראל־ערב
 היד) כתב את :נכון (יותר זכרונותיו ספר

 אמריקאי למו״ל מכרו מייד, לפרסמו החלים
לירות. אלף עשרים תמורת

 היד, המתמשך הדבש לירח 14ה־ בשבוע
 ארוחה בביתו. מאשר טוב פארוק תפריט

אפ סלטים, ועוף, כבש בשר כללה ריביירית
 אורז, אפונה, אדמה, תפוחי סרטן, צלוי, רוח

בהש ופרי־מנגו רימונים אפרסקים, אספרגוס,
 חמש ריסה, : מקובלת קאהירית לארוחה וואה

וקפה. אפונה ביצים, שש או
ל וינסטון היה מעונין פחות רצ׳י  בעת צ׳
 הפסטיבל במגרשי הכוכבים במצפה ביקורו

 הסביר והזרת הצעיר שמדריכו אחר הבריטי.
כוכ שאר הגדולה, הדובה נמצאת היכן לו

 את תטריח אל צעיר, ״אדם :הפסיקו בים,
 זה האדמה. את לי הראה בכוכבים. עצמך

בו.״ מעוניין שאני הכל
והש אישיים עלבונות עקר, פולמוס אחר

ר זכה מצה ד ד״ מי ק, א א ר מו  מבקר ש
 מבקרי אירגון :הנכונה להערכה הסוכנות,

כבור. בחבר בו בחר החשבונות

שזזבי־ ,הנשיא אשת ויצטן, וורה ביניהם: •
 בננול אלפונים על־ידי רקה ו ה האחרונה לתה

בן־גוו־יון. פאולה חיפה,

724 מם׳ הזה״ ״העולם10


